
Perttu Pölönen
Perttua voidaan 
kuvailla monin eri 
tavoin. Hän on mm. 
keksijä, kirjailija, 
säveltäjä, puhuja, 
futuristi ja visionää-
ri. Hänessä yhdistyy 
kiinnostus tekno-
logiaan, tieteeseen 

ja taiteeseen. Hän on koulutukseltaan säveltäjä, 
valmistunut Sibelius-Akatemiasta. Perttu on voit-
tanut Euroopan suurimman nuorille suunnatun 
tutkimuskilpailun (EUCYS). Lisäksi hän on opis-
kellut Singularity University -ajatushautomossa, 
NASAn tutkimuskeskuksessa Kaliforniassa ja 
perustanut voittoa tavoittelemattoman järjestön 
360ed, joka kehittää lisätyn todellisuuden ope-
tussovelluksia Aasian kehittyville markkinoille. 
Tammikuussa 2020 julkaistiin Pölösen esikois-
kirja Tulevaisuuden lukujärjestys ja nyt Perttu 
kirjoittaa parhaillaan toista kirjaansa, Tulevai-
suuden identiteetit, joka julkaistaan joulukuussa.

Arto O. Salonen
Arto toimii apu-
laisprofessorina 
Itä-Suomen yliopis-
ton yhteiskunta- ja 
kauppatieteellisessä 
tiedekunnassa sekä 
dosenttina Itä-Suo-
men yliopistossa, 
Helsingin yliopis-

tossa ja maanpuolustuskorkeakoulussa. Arto 
haastaa etsimään elämän rikkauden täydempää 
esiin pääsemistä ja ihmisen sisäistä elämän-
paloa. Voimallisempi läsnäolo tässä hetkessä 
viitoittaa suuntaa kohti upeuksia. Elämä on miel-
lyttävää, kun ihmiset luottavat toisiinsa, tekevät 
yhteistyötä ja huolehtivat toisistaan. Arto on 
valovoimainen ja inspiroiva puhuja, joka avartaa 
käsityksiä hyvinvoinnista, rakentaa elinvoimaisia 
organisaatioita ja edistää kestävään yhteiskun-
taan siirtymistä. https://artosalonen.com/ 

Niina Junttila
Niina on Turun yli-
opiston Opettajan-
koulutuslaitoksen 
ja Sote-Akatemian 
kasvatuspsykologian 
professori. Lasten ja 
nuorten hyvinvoin-
ti- ja palvelujärjes-
telmätutkimuksen 

lisäksi Niina työskentelee Opetushallituksen 
Perusopetus ja varhaiskasvatusyksikössä, 
erityisesti lasten osallisuuden ja hyvinvoinnin 
kehittämiseen liittyvien asioiden parissa. Hän on 

tutkinut lasten, nuorten ja perheiden psykoso-
siaaliseen hyvinvointiin, terveyteen, turvallisuu-
teen ja erityisesti yksinäisyyteen ja ostrakismiin 
liittyviä asioita yli 20 vuotta ja kirjoittanut 
aiheesta lukuisten tieteellisten julkaisujen lisäksi 
journalismialan palkintoehdokkuuksia saaneita 
asiaproosakirjoja. Lasten, nuorten, vanhempien 
ja vankien kertomusten pohjalta Niina tietää, 
miltä tuntuu, kun kukaan ei näe, kuule tai koske-
ta ja haluaa siksi vaikuttaa asiaan paitsi tieteen, 
myös koulutuspolitiikan ja yhteiskunnallisen 
vuorovaikutuksen keinoin

Satu Pihlaja 
Satu on psykolo-
gi, valmentaja, 
tietokirjailija sekä 
pidetty kouluttaja ja 
puhuja. Hän haluaa 
työllään saada ai-
kaan muutoksia, jot-
ka vievät eteenpäin. 
Itsensä johtaminen 

on hänelle sydämenasia, sillä itsensä johtamisen 
taidot auttavat sekä työssä, että vapaa-ajalla 
saamaan aikaan niitä asioita, joita haluamme 
saavuttaa. Mielen taidot ovat kriittisen tärkeitä 
nykypäivän nopeasti muuttuvassa maailmassa, 
joten niitä kannattaa harjoitella. 

Mona Moisala
Mona on aivotutkimuksesta väitellyt psykologian 
tohtori, ja aivojen hyvinvoinnin asiantuntija. 

hän on tutkinut 
esimerkiksi sitä, 
miten multitasking 
vaikuttaa aivoihin ja 
keskittymiskykyyn. 
Mona on kiinnos-
tunut siitä, miten 
aivomme sopeu-
tuvat nyky-ym-
päristöön, jossa 

painimme informaationtulvan ja lisääntyneen 
kiireen tunnun kanssa. Hän on kiitelty puhuja ja 
puhunut mm. siitä miten älylaitteet vaikuttavat 
kehittyviin aivoihin.

Matti Halmetvaara
Matti on luokanopettaja (KM) ja taidepedagogi 

(YAKM). Lisäksi hän 
on opiskellut mm. 
draamakasvatusta 
sekä elämyspe-
dagogiikkaa ja 
ulkona oppimista 
niin Suomessa 
kuin maailmalla. 
Matti on pidetty ja 
kehuttu kouluttaja. 

Hän on saanut runsaasti kiitosta innostavasta ja 
mukana olijoita nöyrästi kuuntelevasta otteesta. 
Matti kutsuukin itseään mieluummin innosta-
jaksi kouluttajan sijaan. Matti ammentaa ideoita 
kirjoittamistaan kirjoista. Matin kirjoja ovat mm.  
Ulos oppimaan!, Ulkoloikka (2017) ja  Tylsyyden 
taito (2020). 

Nina Thurin
Nina toimii varhaiskasvatuksen kieli- ja kulttuu-

rikoordinaattorina 
Vantaalla. Koulu-
tukseltaan hän on 
varhaiskasvatuksen 
opettaja. Nina 
on ollut mukana 
kirjoittamassa 
kieli-, kulttuuri- ja 
katsomustietoisen 
varhaiskasvatuksen 

käsikirjaa Vantaan varhaiskasvatukseen, jossa 
mukana kieli- ja kulttuuritietoisen varhaiskas-
vatuksen kehittämisen kriteerit. Hän on myös 
Opetushallituksen julkaiseman varhaiskasvatuk-
sen kuvasanaston toinen käsikirjoittaja. Thurin 
kouluttaa Vantaan lisäksi muissakin kunnissa, 
opetushallituksen varhaiskasvatuksen Reima-
ri-verkostossa ja Turun yliopiston täydennys-
koulutuksissa Turussa ja Raumalla. Lisäksi Nina 
toimii Suomenopettajat ry:n hallituksessa. 

Anu Kaila
ympäristökasvatuk-
sen asiantuntija
Ympäristökoulu 
Polku, 
Pääkaupunkiseudun 
Kierrätyskeskus Oy

FM Anu Kaila on 
työskennellyt 
kestävän kulutuksen 

kasvatuksen parissa Kierrätyskeskuksen ympä-
ristökoulussa vuodesta 2006. Hän on opettanut 
kaikenikäisten ryhmiä käyttäen mm. draamaa, 
tutkivaa oppimista ja digitaalisia menetelmiä. 
Hän on myös ollut mukana laatimassa monia 
ympäristökasvatusmateriaaleja varhaiskasva-
tukseen ja kouluihin sekä opettajakoulutukseen. 
Hän vetää parhaillaan Opetushallituksen rahoi-
tuksella toteutettavaa hanketta, jossa toteute-
taan maksuton koulutuskokonaisuus varhaiskas-
vatuksen parissa työskenteleville.
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